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Den tidiga staden 

Av Wilhelm Holmqvist 

Under våren ig72 har i Tyskland anord
nats två internationella symposier båda be
handlande det äldsta medeltida stadsväsen
det i Europa. Det ena hölls i Göttingen 
i april och gick under namnet »Vor- und 
Friihformen der europäischen Stadt im 
Mittelalter». Det andra ägde rum i Kiel 
under namnet »Friihe Städte im westlichen 
Ostseeraum». I båda symposierna deltog 
ett stort antal arkeologer liksom även his
toriker, kulturgeografer, rättshistoriker och 
andra specialister, varför man kan säga att 
de behandlade frågorna fick den mest all
sidiga belysning. 

Av helt naturliga skäl kom en stor del av 
diskussionerna att röra sig kring sådana or
ter, som även presenterades i föredrags
form vid symposierna. Av orter i Skandi
navien kan i detta sammanhang nämnas 
följande: Helgo, Eketorp, Paviken, Lund 
samt Aarhus, Viborg, Kaupang, Tönsberg, 
Oslo, Bergen och Borgund. Därtill kom så 
mängden av bidrag frän kontinenten och 
England, dels med presentationen av ak
tuella platser för vilka fortlevandet av sen
romerska traditioner kunde ifrågasättas, 
dels med principiella utredningar av rätts-
historisk karaktär, skriftliga urkunder to
pografiska och handelspolitiska förhållan
den osv. 

Som framgår av denna snabba uppräk
ning var det alltså fråga om ganska späc
kade och innehållsrika program, och det 
lär väl knappast ha funnits några mera vä
sentliga synpunkter, som blivit bortglömda 
eller negligerade. 

Allt efter som presentationen av de ak
tuella platserna fortskred stod det alltmera 

klart att man hade att giira med en utom
ordentlig mångfald av olika varianter av 
samma tema, vilka eventuellt kunde sam
las under det gemensamma namnet cen
tralort. Samtidigt föreföll det också helt 
uppenbart att ett kategoriskt idisslande av 
kravet på definitioner i alla lägen skulle 
få förhandlingarna att stagnera. Ordklyva-
ren och systembyggaren hade föga att 
hämta i en församling, där alla var lika 
tveksamma och spörjande, men där sam
tidigt alla begärligt anammade de nya upp
lysningar, som stod att få inom denna 
lärda krets av specialister. 

Det skulle föra för långt att här gå ige
nom alla de intressanta frågor som ventile
rades och alla de arkeologiska undersök
ningar, som företagits på de aktuella cen
tralorterna. Några av huvudlinjerna i de 
förda diskussionerna förtjänar dock att 
framhållas. 

Det ansågs i allmänhet vara ett fruktba
rare grepp pä hela den här ifrågavarande 
problematiken att syssla mera med funk
tioner än med definitioner. Därvid avsåg 
man i främsta hand funktioner av icke
agrar karaktär och närmade sig sälunda 
försiktigt det urbana stadiet, dvs. staden 
med dess i skrift utfärdade privilegier. 

Genom arkeologiska eller skriftliga vitt
nesbörd kunde man för centralorten bl. a. 
fastställa följande: 

att den vore administrativt centrum; 
att den vore sakralt centrum; 
att den vore centrum för när- och fj ärr

handel; 
att den vore hantverkscentrum; 
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att den vore säte för den världsliga eller 
religiösa makten; 

att den genom sitt läge vore en naturlig 
medelpunkt fiir ett rikt befolkat Hinter-
land med lämpliga kommunikationsleden 

Alla dessa egenskaper skulle inte vara 
nödvändiga fcir att platsen ifråga skulle få 
betraktas som centralort. Inte ens de flesta 
av de med privilegiebrev utrustade stä
derna under medeltiden kan fylla måttet 
i detta hänseende. Men därmed börjar 
även vanskligheterna fcir den som nödvän
digt vill definiera skillnaden mellan städer 
och centralorter av olika slag. 

Man kan nämna ett par exempel. 600-
talets Winchester var säte för kungamak
ten och det var tillika ett kyrkligt centrum. 
Men där fanns inget hantverk och ingen 
handel. I Southampton däremot, som lig
ger vid kusten endast ca 20 km från Win
chester, där fanns hamn lör handeln och 
ett omfattande hantverk, men ingen kung 
och ingen kyrka. 

I Uppsala ligger de tre s. k. kungshö
garna, daterbara till folkvandringstid. Kan
hända Uppsala redan då var ett världsligt 
och sakralt centrum. Handeln — distingen 
— har med säkerhet forntida rötter. Hant
verket dokumenteras för närvarande en
dast genom en vikingatida gjutform, fun
nen i grunderna till Gamla Uppsala kyrka. 
Sannolikt fanns det en verkstad för metall-
hantverk i närheten. 

I Birka fanns hantverket och handeln 
och därtill det gynnsammaste topografiska 
läge. Kungamakten representerades av en 
hövitsman. 

Även pä Helge") fanns handeln och hant
verket liksom ett läge motsvarande Birkas. 
Mycket tyder dessutom på att Helgo var ett 
sakralt centrum. 

Att söka skapa vattentäta skott mellan 
orter av detta slag torde vara ett hopplöst 
företag. De torde snarare få betraktas som 
grenar på samma träd, och liksom Win
chester och Southampton allmänt anses ha 
kompletterat varandra torde Helgo ocli 
Birka ha halt naturliga relationer till Upp
sala. 

Men åter till symposieförhandlingarna. 
— Naturligtvis berördes frägan om konti
nuiteten mellan den senromerska central
orten och dess efterföljare i många sam
manhang, och — naturligtvis — kunde så
väl kontinuitetens försvarare som dess mot
ståndare komma med mänga och delvis nya 
argument. Till stor del kom diskussionen 
— också detta naturligtvis — att röra sig 
om innebörden av ord som civilas, vicus, 
villa, castrum m. fl. Utan tvekan klarnade 
begreppen kring dessa i de skriftliga käl
lorna ofta återkommande uttryck åtskilligt 
under förhandlingarnas gång. Men man 
fick ocksä ganska klart för sig att dessa 
källors författare inte alltid varit så noga 
med ordvalet, och att de i varje fall inte 
känt trycket av våra dagars rigorösa be
stämmelser rörande definitioner. 

En bidragande orsak till begreppsförvir
ringen torde väl ha varit att man i alltför 
hög grad förbisett just funktionerna i de 
olika sammanhangen. En civilas i senro
mersk mening omfattade sälunda utom 
själva centralorten ett helt distrikt. Cen
tralorten var distriktets administrativa cen
trum men dit behövde man inte nödvän
digtvis förlägga all handel och allt hant
verk. Sädana aktiviteter kunde lika väl 
vara förlagda i s. k. vici i civitasdistriktet. 
Den äldre medeltida staden hade en helt 
annan struktur och man kan inte göra nå
gon direkt jämförelse med civilas, ja, inte 
ens med den administrativa centralorten 
i civilas. Den medeltida centralorten be
hövde inte alls vara något administrativt 
centrum, men däremot förlade man dit 
handel och hantverk i betydande omfatt
ning. — Men variationerna var, som redan 
nämnts, mänga och ofta svåra att skilja 
ifrån varandra. 

Ett utomordentligt glädjande inslag i 
båda symposierna var den uppriktiga sam
talstonen och viljan att förstå även sådana 
argument, som gick utanför den egna spe
cialiseringen. Särskilt glädjande var att ar
keologiska fakta bemöttes med lika stor re
spekt som hänvisningar till skriftliga käl
lor. 

Det torde väl också vara helt uppenbart 
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att de sociala och samhällsvetenskapliga historikern. Där behövs insatser av många 
problem, som döljer sig bakom den äldre olika vetenskapsgrenar i ett tvärvetenskap
medeltida staden och centralorten inte en- ligt samarbete, 
sicligt kan lösas varken av arkeologen eller 

The Early Town 

The author reports 011 two congresses held 
in Germany in the spring of ig72. One of 
them took place in Göttingen under the 
working name "Vor- und Friihformen der 
europäischen Stadt im Mittelalter". The 
olher in Kiel was called "Friihe Städte". 
Thus, both dealt with the early medieval 
urbani/ation in Europé and the stages lead
ing up to it. The many lectures and dis-
cussions showed clearly tbat the process of 
urbanizaiion manifests itself in a number 
of varieties, so many, in fact, that no uni
form definition is at present possible. It 
seemed more profitable to discuss fimi-
tions rather than definitions, central com-

munities rather than towns. For the cen
tral community the following functions 
were agreed on: it is an administrative 
centre, it is a centre of divine worship, it 
is a centre of near and distant trade, it is 
a centre of handicraft, it is the seat of 
worldly and religions power, and, by virtue 
of its position, it is the natural centre of 
a densely populated Hinterland with con-
venient Communications. All these proper-
ties should not be necessary to make up 
a central community, and many divergent 
examples ol how the various components 
may be combined were mentioned. 
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